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Týždenne do 21 000 domácností

Naozaj nie je dovolené všetko
dávajú najavo, že zlo, podlosť a dobrota
je to isté. „Byť ušľachtilý alebo podlý nie
je, nemôže, nesmie byť to isté.“ A zároveň sa veľmi nástojčivo pýta - „... Alebo
vari áno?!“
Preto aj dnes pripomínam rok starú
výzvu arcibiskupa Cyrila Vasiľa: „Cirkev
v liturgii vyznáva vieru v Krista, teda to,
že Kristus „tretieho dňa vstal z mŕtvych
podľa Svätého písma. A vstúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu
nebude konca a že ... očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Vyslovme aj dnes tieto slová s vedomím ich
nesmiernej, životnej dôležitosti a potvrďme to celým naším životom a konaním.“
Človek si naozaj nesmie dovoliť všetko, čo sa jemu zažiada. Ale môže a musí
urobiť koľko vládze a je v jeho silách, aby
náš spoločný život bol spravodlivejší,
krajší.
Vážení čitatelia, milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, dostatok
zdravia, šťastia a lásky
vám želá vydavateľstvo
a všetky redakcie
pod značkou
REGIONPRESS.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

PLYN
KÚRENIE
VODA

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk
lock@lock.sk

Pezinok Bratislavská 56 ང 0948 754 798
Bratislava Miletičova 67 ང 0910 970 770

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

24-0006
24-0013

0903 168 625

51-0011

45-0027

Čistenie kanalizácie
• Rekonštrukcie kanalizačných
a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
na kanalizácii
www.havarijnapomoc.sk
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3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

PK19-16

1

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
51-0052

aj na splátky

0903 194 918

51-0057

ໄ0904 097 200

OPRAVA

starožitného nábytku

51-0091
51-0104

າ stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
າ realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
າ realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
າ klampiarske práce, hydroizolácie
າ zatepľovanie striech, fasád
າ jadrové vŕtanie a zelené vegetačné strechy

24-0040

Aj keď si niektorí myslia, že im áno a
vždy. Žiadna moc a žiaden spoločenský status nedovoľuje človeku všetko.
Neexistuje nijaký kánon, zákon, nijaká
spoločenská norma, ktorá by to umožňovala.
Vážení čitatelia, do dnešného redakčného slova, ktoré s k vám dostáva
v čase významných sviatkov, som si pre
vás dovolil vybrať pár myšlienok z príhovoru arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi,
ktorý odvysielal vlani na Veľkú noc Vatikánsky rozhlas.
„Čím je bez Boha svedomie? Ak
Boha niet, ak Kristus nevstal z mŕtvych,
ak duša nie je nesmrteľná, ak človek nenesie na večnosť zodpovednosť za svoje
konanie, ak večnosť neexistuje – tak potom niet nijakej spravodlivosti, mimo tej
ľudskej, ktorej je možné ľahko uniknúť a
ktorá je v našich rukách aj s jej kritériami
a hodnotovým systémom, ktorý si upravíme podľa našej chuti, potom vari môžeme žiť ako zvery, ba horšie ako zvery,
potom je naša sloboda nástrojom záhuby
pre všetkých okolo nás, ktorí nám nejakým spôsobom môžu zavadzať a prekážať pri uskutočňovaní našich chúťok.“
Pán arcibiskup nám pripomína, že
mnohí mocní tohto i nášho sveta nám
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politická inzercia / služby

INZERCIA

Lucia Demovičová 0905 593 810
Lenka Ostrá
0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá
0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (21 000 domácností)
Každý týždeň:
v Pezinku, Modre, Svätom Jure,
Slovenskom Grobe, Grinave, Limbachu, Viničnom, Vinosadoch,
Šenkviciach, Harmónii, Kráľovej,
Dubovej, Píle, Častej, Doľanoch,
Štefanovej, Budmericiach, Vištuku, Báhoni a v Jablonci

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Modra

Pezinok

0903 206 550

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA!

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

po-pia: 10.00-18.00
so: 9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

Pánske
obleky
NOVINKA:
Slovenské
obleky
ky
už
od 129,-

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(

7UQDYD6XFKRYVNi
mob.: 0911 39
info@eurRNHSro.sNZZZ.eurRNHSrRVN

- obleky, saká,
nohavice,
- košele,
obleky, viazanky
saká, nohavice,
- triþká,
košele, mikiny
viazanky
-- bezplatná
úprava
triþká, mikiny
zakúpených odevov
- bezplatná úprava
zakúpených odevov
A

OZETA neo

16-0029

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

OC PLUS, PEZINOK

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
çDO~]Le DGRSOQN\
*Driçové brány

16-0132

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

www.pemont.sk

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

 Odvoz a likvidácia odpadu, separátov
 Prenájom kontajnerov
rôznych veľkostí
 Prepravné služby

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK
• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
interiérové
rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
žalúzie
parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

-20%

Marius Pedersen, a. s.

Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01
kontakt: Mgr. Orlický 0902 947 811
e-mail: orlicky.m@mariuspedersen.sk

PK19-16

Tieniaca technika aj pre strešné okná.
51-0032

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

51-0018
51-0009

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

24-0035

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

EUROOKNÁ A DVERE

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

24-0006
-0006

E
UPRATOVANIE

0917 373 326

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

51-0102

profesionálne

24-0004

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

činžiaku býva viacero rodín, musia si
dohodnúť spoločné pravidlá správania v
ňom. Dohodnú si napríklad, že dovnútra
púšťajú len ľudí, ktorých niekto z baráku
pozná a nie hocikoho.
No a tu nastal v našom spoločnom Európskom dome problém. Hoci sme všetci
občania EÚ vedeli, že ak chceme ísť niekam mimo EÚ, musíme prejsť dôkladnou
pasovou a colnou kontrolou, zrazu sme
videli, že to neplatí. Zrazu európski mocní umožnili, aby krížom cez Európu mašírovali milióny ekonomických imigrantov
bez toho, aby mali pri sebe aspoň pasy!
Na tomto príklade som chcel ukázať,
že áno Brusel robí aj chyby a veľké chyby. Na druhej strane, ak EÚ berieme za
náš spoločný dom, tak len hlupák by ho
búral, ak ničo v ňom
nefunguje. Čiže nie,
búrať je náš cieľ!
Nebúrajme, opravme si ho a doprajme
aj našim deťom a
vnúčatám žiť život v
bezpečí. V týchto voľbách ide o veľa. O bezpečný život našich
detí.

51-0036

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Fašisti a extrémisti si v celej
Európskej únii už
leštia
bagandže,
aby v nasledujúcich
voľbách do Európskeho parlamentu
získali toľko hlasov, aby projekt Európskej únie zborili v základoch.
Európska únia je unikátny projekt,
ktorý má samozrejme aj viaceré chyby. Je
to ale projekt, ktorý zabezpečil v jej členských krajinách 74 rokov mieru. A ak to
zoberieme len z tohto hľadiska, kde inde
vo svete mohli ľudia tak dlho žiť bez strachu o svoj život?
Mnohí ľudia však k Európskej únii
necítia žiadnu pozitívnu emóciu. Uvedomujú si skôr nevýhody, ktoré nám členstvo v tomto spolku prináša. Preto sme sa
rozhodli vniesť do verejnej diskusie pred
eurovoľbami nový pojem, kedy Európsku úniu nazývame ako „Náš Európsky
Dom“.
Prečo? Lebo najlepšie vystihuje to, čo
pre nás Európska únia znamená. Európska únia je akoby náš spoločný dom, v
ktorom má každý členský štát svoju izbu.
Naša izbička je možno niekde na treťom
poschodí, ale je naša a v bezpečí.
Presne tak, ako keď v jednom dome/

v stráženom a uzavretom areále v Pezinku, Za dráhou 21
- na vozidlo do 3,5t - 20€/mes.*
ໄ0908 979 839
- na vozidlo 3,5t -12t - 25€/mes.*
*(ceny sú bez DPH)
- na vozidlo 12t a viac, 50€/mes.*

51-0051

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

Prenajmeme parkovacie miesta
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w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
apríla

51-0084

Redakcia:

74 rokov mieru. Nestačí?
031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

PEZINSKO
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okná-dvere, SLUŽBY, interiér

MIMORIADNA PONUKA
€
- bezpečnostné dvereSherlock za 799
info: 0948 066 146
lock@lock.sk

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Opravy práčok
a bojlerov
Info: 0903 784 737

Kamenárstvo
ORGANIZUJEME: rodinné oslavy ો firemné akcie
svadby ો spoloþenské podujatia

KALIA

INFO: 0911

volajte:

0905 470 334
0917 095 214
www.kamenkalia.sk

24-0019

0903 791 159

KAMENÁRSTVO PEŠKO
ໄ0908 5
588 877

www.windorpezinok.sk

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

51-0006

51-0004

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE

24-0024
24-0032

ཐkompletné zhotovenie pomníkov
ཐširoký výber rôznych druhov kameňa
ཐvybetónovanie základov
ཐodstránenie starých pomníkov ...
ཐkrížiky, lampáše, vázy ...

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

51-0103

24-0049

kapacita 60 miest

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI) e-mail: windorpezinok@gmail.com

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

438 007

OKIEN

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30
po - pia: 10.00 - 17.00

52-0060

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

24-0006

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy
24-0006

Akcia platí LEN pre predajne LOCK service do 31.5.2019

Pezinok - Bratislavská 56
Bratislava - Miletičova 67

Akcia na vstavané skrine do 30%.
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

0948/ 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

 INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h Sobota: zatvorené

PK19-16

www.vstavaneskrine.com
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52-0054

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v PK:
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práVNIK RADÍ / Služby, reality
Zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva

01 AUTO-MOTO / predaj

Vec, či už hnuteľná alebo nehnuteľná
môže byť v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov. V prípade, ak spoluvlastník
už nemá ďalej záujem zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu, je potrebné podielové spoluvlastníctvo k veci zrušiť a
vyporiadať. V tomto článku sa zameriame výlučne na zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva (ďalej len
„ZaVPS“). Zákon pozná dva spôsoby ZaVPS, a to dohodou všetkých spoluvlastníkov o ZaVPS alebo rozhodnutím súdu
na návrh niektorého zo spoluvlastníkov.
Uzatvorenie dohody o ZaVPS prichádza
do úvahy vtedy, keď majú o ZaVPS záujem všetci podieloví spoluvlastníci.
V prípade ZaVPS, ktorého predmetom je hnuteľná vec, zákon neustanovuje formu dohody o ZaVPS. Naopak
ak ide o ZaVPS, ktorého predmetom je
nehnuteľná vec, zákon pre dohodu výslovne ustanovuje písomnú formu, a to
pod sankciou absolútnej neplatnosti.
V záujme právnej istoty zákon v prípade
ústne uzatvorenej dohody o ZaVPS (teda
pre hnuteľnú vec) ukladá povinnosť každému z podielových spoluvlastníkov
vydať ostatným na požiadanie písomné
potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
Druhým možným spôsobom ZaVPS je
ZaVPS súdnou cestou. Pred podaním
návrhu na súd je vhodné pokúsiť sa
o dohodu s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi, nakoľko súd nemusí roz-

03 BYTY / predaj
»Predám 1 izb. byt 1/4 s
balkónom čiast. prerobený,
samostatné WC, kuchyňa,
2 pivnice, 79.900 €, 0903
571 655.

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu v PK
nový 2 i. byt, 0908 757 154.
»Hľadám podnájom 2 izb.
bytu v Modre, 0914 106
948.
»Prenajmem v centre PK v
rodinnej vile 1 izb. byt 46m2,
polozariadený, ihneď voľný,
cena vrátane energií 440€/
mes., 0910 38 23 40.
»Prenajmem 2 izb. byt v PK
čiast. zariadený, 0907 985
992.
»Dám do prenájmu 2 izbový
byt, tel. 0944 576 940.
»Dám do prenájmu izbu v
RD, 0940 323 210.

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim 2 al. 3 izb. byt v PKModra do 85.000€, platba v
hotovosti, 0911 382 290.
»Kúpim byt v centre PK,
0915 394 215.
»Kúpim byt v PK na Bystrickel ul., Muškáte, Severe,
0907 093 386.
»Kúpim RD v PK, Modra okolie, 0911 382 290.
»Kúpim 1 izb. byt, garsónku
v PK, Modra, 0907 093 386.
»Kúpim samostatný dom v
Pezinku v zachovalom stave, cena do 180 tis., nie som
RK, 0950 726 257.
»Kúpim lúka, pusták, vinohrad, orná pôda - 0944 293
282 (aj SMS).
»Prenajmem dlhodobo 48
ár pozemok na Rozalke v
Pezinku aj na vinohrad zadarmo kont. 0944 161 961.
»Predám garáž v Modre,
Družstevná ul. najlepšej
ponuke, 0917 912 024.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»Predám lešenárske trubky, 0903 908 807.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

Vynšovačky
» Veľa vône koláčikov,

pritom mnoho korbáčikov,
čistú vodu zo studničky,
dobré vínko do skleničky.

»

Tým, čo nosia sukničky,
veľa čerstvej vodičky, tým
čo nosia nohavice, veľa
dobrej slivovice.

» Nádherné veľkonočné
sviatky, maľované vajíčka
ako z rozprávky,
úsmev na perách po celý
deň, všadeprítomnú pohodu ako sen.
» Jedno šibi je zdravie,
druhé je zasa krása,
tretie šibi je šťastie, a to
štvrté volá sa,
daj dobrého koláča.

ING. KUBAŠKA

• UPRATOVANIE
• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

» „Pán doktor, pán doktor
podarila sa operácia?“
Nehovorte mi pán doktor, ja
som svätý Peter!

PR E D A J V P E Z IN K U

štrk u
- štrku
ka
- k
a me n iv a
sku
- p ie sk
u

» Prečo sa blázni tešia na
Veľkú noc?
Lebo vtedy nešibe iba im.

BATEA-STAV, s.r.o.

033/641 38 66, 0903 436 908, batea@batea.sk

» Koledníci dopovedia koledu a teta prinesie z domu
misu vajíčok.
„Chcete nejaké vajcia,
chlapci?“
„Určite, teta,“ naťahujú ruky
koledníci.
„Výborne, takže to bude
euro za jedno.“
» Otec volá synovi:
„Počúvaj ma synu, s mamou nejako nežijeme dobre, tak sme sa rozhodli, že
sa po štyridsiatich rokoch
manželstva rozvedieme.
Už to zrejme nemá žiadny
zmysel. Prosím ťa, vysvetli
to aj svojej sestre. Ja to nedokážem!“
Syn okamžite volá sestre a
nasleduje bojová porada. O
hodinu volá späť otcovi.
„Otec, prosím ťa, zatiaľ nič
nepodnikajte. Prídeme aj so
sestrou na Veľkú noc! Porozprávame sa.“ Otec zloží
telefón a hovorí manželke:
„Tak deti predsa len prídu
na Veľkú noc. Ale čo si vymyslíme na Vianoce?“

51-0104

02 AUTO-MOTO / iné

Veľkú noc,“ blažene predniesol spokojný podnikateľ.
„Za pár dní predám všetok
tovar po záruke za celý
predchádzajúci rok!“

» Jednu hriešnicu idú ukameňovať. V tom príde Ježiš
a hovorí:
„Kto je bez viny nech ako
prvý hodí kameň?“
Okolo Ježišovej hlavy preletí veľký balvan. Ježiš sa
pomaly otočí a hovorí:
„Mami! A ty tu čo robíš?“
» Diana stretne v nebi sv.
Petra. Ten sa jej pýta:
„Prečo máš svatožiaru?“
„To nie je svatožiara, to je
volant.“

» Trošku vody za golier,
pár vajíčok na tanier,
pár šibnutí po zadku, veľa
zdravia ku sviatku.
» Šibi-ryby, rybičky, ja som

chlapček maličký,
šibem zhora, šibem zdola,
aby dievka pekná bola.

» Ženám veľa vody, chlapom veľa vínka, deťom
nech vo vrecku zopár mincí
cinká.

52-0006-93

»Predám veterána Austin
A40, cena dohodou. Tel.
0902 743 401.

hodnúť tak, ako žalujúci spoluvlastník
navrhuje. Okrem toho sú so súdnym konaním spojené zvýšené náklady, ako aj
časová náročnosť tohto spôsobu ZaVPS.
Rozdielom medzi dohodou a súdnym ZaVPS je aj to, že súd môže postupovať len
na základe zákonných zásad.
Pri rozhodovaní o ZaVPS musí súd
najprv skúmať, či vec, ktorá je predmetom podielového spoluvlastníctva, možno dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov. Otázka možnosti rozdelenia veci je
závislá nielen od možnosti technického
rozdelenia veci, ale aj od iných subjektívnych alebo objektívnych skutočností.
Ak nie je vec možné dobre rozdeliť, súd
ju prikáže za primeranú náhradu niektorému zo spoluvlastníkov, prípadne
viacerým z nich. Súd v takomto prípade prihliada na účelné využitie veci
a na násilné správanie podielového
spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. V prípade, že vec žiadny z
podielových spoluvlastníkov nechce,
súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí
medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti
spoluvlastníckych podielov.

Vtipy
týždňa
» „Ja jednoducho milujem

52-0008-1

Občianska
riadková
inzercia

» redakcia

PK19-16
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»Rok 33. Palestína. Ráno
po svadbe v Káni Galilejskej. Svadobčania sa pomaly prebúdzajú z
ťažkej opice. Väčšina sa
drží za hlavu a stoná. Otec
nevesty prosí:
„Ja mám neskutočný smäd.
Skočte niekto po vodu.“
Ježiš sa zdvihne, že teda
ide on. V tom všetci zborovo vykríknu:
„Nie, nie! Ty už prosím, nie!“
» redakcia

94-0064

49-0044

5
kultúra

PK19-16
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6
acn / služby

»Kúpim lúka, pusták, vinohrad, orná pôda - 0944 293
282 (aj SMS).
»PREDÁM KUKURICU 0911
206 899.
»PREDÁM KURIATKA LEGHORN A DOMINANT. 0918
137 075

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.
»Kúpim staré odznaky,
mince, pohľadnice, hodinky, bankovky a starožitnosti. Tel.: 0903 753 758.

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Hľadáme opatrovateľky
pre otca 92r.na 24 hodín v
rodinnom dome v Modre.
tel. 0911 203 549.

SPOMIENKY
»S hlbokým žiaľom si pripomíname deň s dátumom
24.4.2013. V tento deň nás
navždy opustil a zatvoril
svoje modré očká náš
Ambrózko Pažitný z Vinosad. Je to už 6. smutný rok,
ktorý venujeme tiochou
spomienkou na jeho počesť.
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou.

Pomoc výnimočným ženám
Medzi prvé projekty, ktoré po druhej
svetovej vojne realizoval a podporoval
zakladateľ Kirche in Not (ACN) P. Werenfried van Straaten, patrili tzv. „Božie pevnosti“ – ženské kontemplatívne
kláštory postavené pozdĺž železnej
opony. Poslaním týchto kláštorov bolo
modliť sa najmä za prenasledovanú
Cirkev v komunistických krajinách
východného bloku a byť duchovnou
záštitou v boji proti rozmáhajúcemu sa
militantnému ateizmu. Najmä vďaka
tisícom skrytých modliacich sa duší a
vernosti prenasledovanej Cirkvi môžeme dnes slobodne žiť svoju vieru aj
v našej krajine. Osobitná vďaka patrí
práve rehoľným sestrám, ktorých život
dáva svetu akoby duchovnú rovnováhu. Preto podpora rehoľných sestier
je jednou z priorít pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi,
a venuje im aj svoju tohtoročnú
celosvetovú pôstnu a veľkonočnú
kampaň.
ACN ročne podporuje približne 11
000 rehoľných sestier prostredníctvom
viac ako 800 projektov v 85 krajinách
sveta. Okrem podpory ich formácie,
pastoračnej a charitatívnej činnosti
poskytuje ACN napríklad aj existenčnú
finančnú pomoc najmä kontemplatívnym kláštorom, starým a chorým sestrám či sestrám bez akýchkoľvek príjmov. Nadácia podporuje tiež projekty
na výstavbu a obnovu kláštorov zvlášť
v krajinách, ktoré boli zničené vojnou

Komplexné spracovanie

úïtovníctva

alebo postihnuté prírodnými katastrofami. Zvlášť na misiách, kde panujú
najťažšie podmienky, žijú sestry
i napriek permanentnému ohrozeniu života, námahám, chudobe,
vojne a prenasledovaniu obetavo
svoje povolanie. Spomeňme si len na
našu slovenskú misionárku a lekárku
Veroniku Teréziu Ráckovú, ktorá bola
zastrelená 16. mája 2016 v Južnom Sudáne.
Heslom pôstnej a veľkonočnej
kampane ACN je: „Výnimočné ženy.
Vďaka Bohu. Vďaka vám.“ Kampaň
ACN predstavuje výnimočné poslanie
rehoľných sestier z celého sveta a svedectvá o ich povolaní, živote modlitby
a živote v spoločenstve, ako aj o ich
službe najmenším a najbiednejším.
Tieto sestry nám predkladajú hrdinské
svedectvo autentickej viery a lásky.
Ukazujú radostnú cestu života darovaného Bohu i blížnemu. Ich zasvätenie a modlitba nesie aj nás. Cez naše
modlitby, obety a dary môže- me byť
súčasťou ich misie, a tak
sami rásť v duchovnej
slobode ľudí patriacich
celkom Bohu. Viac informácií o našej kampani na pomoc sestrám:
www.vynimocnezeny.sk

pre fyzické a právnické osoby
ང 0908 714 801

51-0106

Občianska
riadková
inzercia

» P. Martin Mária Barta

duchovný asistent ACN

VLHNE VÁM DOM?
0902 416 560
0910 322 544

Chcete si
podať
inzerát?

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

20 rokov na trhu!

KAMENÁRSTVO - TRNAVA

Frézovanie

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH
POMNÍKOV
V TRNAVE

komínov

VEĽKÉ
JARNÉ
ZĽAVY
0915 713 478
www.kamex.sk
Františkánska 4, Trnava

ZĽAVAEZ

ZĽAVY
PRE SENIOROV

ER

Príďte sa presvedčiť!

OTVORENÉ: Pon – Pia: 10.00 – 16.00 h

PK19-16

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

6

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

15-0004

Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.

NOVÉ TVARY
1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €

16-0001

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

www.mandr.sk

45-0119

• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD
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politická inzercia / služby, stavba
Slováci musia byť partneri, nie sluhovia za montážnymi pásmi

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do Európskeho
parlamentu – 25. mája 2019

Ing. Peter Tomeček, manažér • Mgr. Anton Martvoň, PhD., právnik, vysokoškolský pedagóg • Mgr. Slavomír Harabin, stredoškolský pedagóg
• Radovan Znášik, MA. MPP., manažér • JUDr. Marieta Okenková, PhD.,
právnička • RNDr. Marta Rácová, poslankyňa MsZ • Ing. Marián Rusznyák,
CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti • Ing. Sergej Kozlík, ekonomický analytik
• PhDr. Ľubica Blašková, vysokoškolský pedagóg • Ing. Peter Švec, bezpečnostno-vojenský analytik • Ing. Juraj Srnec, manažér • prof. Ing. Ján Piľa,
PhD., univerzitný profesor • Petra Margušová, realitná maklérka • Ing. Andrej Gmitter, manažér

Viac
V
i na:

Predsedníčka strany Slavěna Vorobelová s kandidátmi do EP Sergej
Kozlík, Anton Martvoň, Peter Tomeček, Slavomír Harabin.

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

- Vývoz, nakládka,
likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu
martinheriban7@gmail.com

0904 527 658

PK19-16
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51-0070
51-0075

Slovensko je krajina s najväčším
podielom exportu na domácej produkcii. Preto strana NÁRODNÁ KOALÍCIA pokladá členstvo v Európskej
únii za dôležité. „Treba však zastaviť
úsilie európskej byrokracie o centralizáciu moci v Bruseli. Musíme ubrániť európske hodnoty kresťanstva a
tradičnej rodiny, ktorá vychádza zo
spolužitia muža a ženy. Európa musí
posilniť ochranu svojich vonkajších
hraníc a musí byť v nej počuť aj hlas
tých menších štátov,“ vysvetlila postoj
NÁRODNEJ KOALÍCIE jej predsedníčka
Slavěna Vorobelová. Zdôraznila, že sa
treba vrátiť k pôvodnej myšlienke EÚ
ako zoskupenia národných štátov, a
nie k vytvoreniu super štátu. Na svojej
kandidátke strana ponúka 14 skúsených odborníkov z rôznych oblastí.

Otvorenie diskusie o zavedení
európskeho veku odchodu do
dôchodku v 62 rokoch.
Zlepšenie ochrany vonkajších
hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.
Investovanie miliárd eur na
boj proti chudobe v členských
krajinách, nie len v Afrike.
Aby vo všetkých krajinách boli
predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.
Obmedzenie kompetencií Eurrópskej prokuratúry voči Slovákom.
v
Rovnaké pravidlá a výšky
R
dotácií pre našich aj zahrad
ničných farmárov a podnikan
teľov.
te
Zákaz adopcie detí pármi rovZ
nakého pohlavia.
n
Ochranu prírody, lesov a živoO
ččíchov, zabrániť nelegálnemu
výrubu a lovu na našom úzev
mí.
m
Slobodu slova a zákaz cenzúS
ry na internete.

www.narodnakoalicia.sk
w
Autor: -ps-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

NA PRVOM MIESTE

V Európskom parlamente
chce NÁRODNÁ KOALÍCIA
presadiť:

49-0042

ZÁUJMY SLOVENSKA
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šKOLA / práca, program

Homeschooling
iných krajinách s vyspelým prístupom
k školstvu. Aj tu cítim prehnaný konzervativizmus ministerstva školstva a
snahu ponechať v deštruktívnom systéme, čo najviac žiakov, aby sa nebodaj nevymkli spod kontroly domácim
„neštandardným“ vzdelávaním, aby
neušli diktátu štátu.
Aj keby sa domáce vzdelávanie
dovolilo počas celej základnej školy, je
nepravdepodobné, že by sa žiaci hromadne začali vzdelávať doma. Málo
rodičov si môže dovoliť byť celý deň s
deťmi bez pravidelného platu. K domácemu vzdelávaniu sa utiekajú, ak dieťa
nezvláda societu školy alebo jednoducho nedôverujú školskému systému.
Niekedy je to aj z dôvodu, že rodičia
často cestujú a nežijú na jednom mieste. V poslednom období pociťujem, že
mnohí rodičia vidia závažné nedostatky v systéme slovenského školstva,
ktorý dlhodobo stagnuje a ignoruje
potreby žiaka, ako to vidíme všetci, čo
v školstve pôsobíme. Aj preto sa rôzne
alternatívy vzdelávania objavujú čoraz
častejšie. Keďže štát dlhodobo nevie
uspokojiť potreby žiaka, ba dostáva
osadenstvá škôl doslova na kolená,
nemal by brániť rodičom využívať iné
možnosti, ako kvalitnejšie vzdelať a
vychovať človeka. A občana, ktorý raz
tento stav zmení.
Asi toho sa obávajú najviac...

ÝCH
V
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E
M
HÿADÁ
OÎKY
RE POB
P
V
O
G
E
L
KO
ZINKU
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P
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E
V
A
VEC,
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NY ŠPORTO

KTÍV
PORT? SI A
MÁŠ RAD Š
TÍMU?
KTORÉHO
IE
N
IK
Š
Ú
ÍMU!
ÎI FAN
U NÁŠHO T
O
Ħ
S
A
Î
Ú
S
STAĉ SA

�o bude tvojou úlohou? Budeš prijíma� kurzové
stávky, vypláca� výhry, predáva� produkty a služby
a stara� sa o našich zákazníkov. Pracuje sa aj v dvojzmennej prevádzke.
�o za to? Ponúkame mzdu od 624 EUR brutto, príplatky nad rámec zákona a bonusy za predaj, mzdu
na ú�te najneskôr 6. de� v mesiaci, stravné nad rámec
zákona, balík zaujímavých predajných tréningov
a fyzicky nenáro�nú prácu.
Kedy? K�udne aj hne� alebo pod�a dohody.
Pošli svoj životopis na hr@ifortuna.sk alebo
nám zavolaj na 02/5788 4230.
Viac o nás nájdeš na
www.ifortuna.sk

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava

PONDELOK 22.4.2019 UTOROK

23.4.2019

STREDA

24.4.2019

ŠTVRTOK

25.4.2019

MARKÍZA 06:00 Nebojsa 07:20 Angry
Birds vo ﬁlme 09:20 Hop 11:25 Oteckovia 12:30
Moderná Popoluška 2 14:20 Soľ nad zlato 16:10
Shrek 2 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30
Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2019 P. Marcin, A.
Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, M. Sládečková, D.
Richterová. 21:20 Kuchyňa Komediálny seriál
MN 12 (SR) 2019 L. Latinák, M. Dejdar, J. Kemka, S.
Spišák, M. Hilmerová, K. Svarinská. 22:10 Klamal
by som ti? 23:00 Inferno 01:20 Robin Hood

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra
09:40 Oteckovia 10:45 Susedské prípady 11:55
Rodinné prípady 12:55 Mentalista 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40
Horná Dolná 00:00 Mentalista 01:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:25 Svokra 03:20
Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55
TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady
13:00 Mentalista 15:00 Susedské prípady 16:00
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 2 na 1 22:20 Susedia 23:10 Kuchyňa 00:00
Swordﬁsh: Operácia Haker 01:50 Mentalista
02:35 Zámena manželiek 03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra
10:00 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00
Rodinné prípady 13:00 Mentalista 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2019 21:40 Dobre vedieť!
22:45 Rodinné prípady 23:55 Mentalista 02:15
Svokra 03:35 Susedské prípady 04:15 Rodinné
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV
JOJ 07:10 Doba ľadová: Veľkonočné prekvapenie
07:40 Múmia 10:15 „Šíleně smutná princezna“
12:10 Muž so železnou maskou 14:50 Doba ľadová: Mamutí tresk 16:50 Domov slečny Peregrinovej pre neobyčajné deti 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:10 SEDEM
00:05 PRÁZDNINY III. 7 01:25 NOVINY TV JOJ 02:10
INKOGNITO 03:20 SÚDNA SIEŇ 03:50 SÚDNA SIEŇ
04:45 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:30
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY III. 8 22:00 MOST! 8/8 23:00 Kuriér 12/12 00:10
SVET POD HLAVOU 5 01:35 NOVINY TV JOJ 02:25
PRÁZDNINY III. 8 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:05 SÚDNA
SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:30
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Hrdina
Max 23:00 Skorumpovaní poliši II. 2 00:00 SVET
POD HLAVOU 6 01:20 NOVINY TV JOJ 02:15 SÚDNA SIEŇ 03:10 SÚDNA SIEŇ 04:05 OCHRANCOVIA
04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:30
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO
21:45 SEDEM 22:40 INKOGNITO 01:05 NOVINY TV
JOJ 02:00 SÚDNA SIEŇ 03:05 POLICAJTI V AKCII
03:45 KRIMI 04:10 OCHRANCOVIA 04:50 NOVINY
TV JOJ

RTVS 05:10 Správy RTVS „N“ 06:30
Folklorika 07:00 Spláchnutý 08:10 Rozprávky
bratov Grimmovcov 09:15 Dúhenka 10:30 Skrytý prameň 12:05 Očovské pastorále 13:25 Jozef
Adamovič 14:30 Folklorika 14:55 Rozprávky bratov Grimmovcov 15:55 „Třetí princ“ 17:25 GRÓF
MONTE CHRISTO 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Po strnisku
bosý 22:15 Kriminálka Staré Mesto 23:15 Veselá
Veľká noc 00:55 GRÓF MONTE CHRISTO 02:25 Vo
vetre kopýt 03:20 „Třetí princ“

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05
RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Vlko- Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Dvaja
línec 08:50 Rozprávky bratov Grimmovcov 09:50 v meste 09:00 Doktor z hôr 09:50 Nash Bridges
Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklori- Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 16:00
ka 14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 Dvaja v Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Doktor
meste 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Filharmónia 21:20 Kli- 20:30 Najväčší Slovák 21:45 Mŕtvy muž prichánika Charité 22:15 Vrchný inšpektor Banks 23:40 dza 23:45 Lekári 00:25 Nash Bridges 01:10 Mŕtvy
Filharmónia 00:30 Klinika Charité 01:20 Vrchný muž prichádza 03:10 Dámsky klub 04:45 Správy
RTVS „N“
inšpektor Banks 02:45 Dámsky klub

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Doktor z hôr 09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS
16:25 Úžasné záhrady 16:55 Doktor z hôr 17:45
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:35 Viera 23:10 Radosť zo života 23:35
Lekári 00:20 Nash Bridges 01:05 Viera 02:35
Dámsky klub 04:30 Správy RTVS „N“
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94-0069

Podľa školskej legislatívy je na prvom stupni základnej školy možné
domáce vzdelávanie, tzv. homeschooling. Stačí na to súhlas riaditeľa školy,
mať garanta, t. j. učiteľa I. stupňa, treba spísať individuálny študijný plán,
urobiť ešte pár byrokratických úkonov
a dieťa sa môže vzdelávať v domácom
prostredí.
Samozrejme, rodičia musia mať
prostriedky na to, aby mohli so svojím dieťaťom denne zostať doma a
dohliadať na jeho vzdelávanie. Každý
polrok je potrebné prísť na komisionálnu skúšku zo všetkých predmetov
a domáce vzdelávanie sa tak napĺňa
vo forme vysvedčenia. Toto platí len
do štvrtého ročníka vrátane. Žiaľ, na
rozdiel od Českej republiky, náš zákonodarca neumožnil takýto typ individuálneho vzdelávania na druhom
stupni ZŠ. Či je to tradičná nedokonalosť slovenského zákona alebo zámer
ministerstva, ktoré sa obáva masového rozmachu „homeschoolingu“, nech
zostane nezodpovedané. Isté však je,
že takéto polovičaté riešenie sťažuje
situáciu rodičom, ktorí z rôznych dôvodov nedôverujú klasickému vzdelávaniu. Neostáva im iné, ako využívať
rozličné diery zlého školského zákona,
aby zachovali kontinuitu vzdelávania
svojich detí. Najčastejším spôsobom je
to, že prihlásia deti na slovenskú školu
a požiadajú o štúdium v Česku, kde je
možné domáce vzdelávanie, ako aj v

9
práca, kultúra

* UPRATOVAČKU

do kuchyne

POMOCNÉHO
ÚDRŽBÁRA

(len na 1 hod. denne)

plat 700-800€ bruto

0905 605 846

plat 5€/hod.

0905 915 298

PRIJMEME

PRÁCA V

ZÁMOČNÍKA � ZVÁRAČA
v Modre, pracovná doba 6:30 - 15:00 h
plat 1000 €/mes. + príplatky
zváranie Tig, práca s nerezom

ང0903 295 603
0903 295 602

NEMECKU

Spoločnosť

VODIČ KAMIÓNA

Výroba, oprava potravinárskych strojov

24-0048

51-0109

M+M MARTINEC s.r.o.

Základný plat brutto 1100€/mes.
Odmeny netto 50-150 €/mes., plne hradené gastrolístky.
Požadujeme: VP sk. C, skúsenosť s VZV výhodou

Základná znalosť nemeckého alebo
anglického jazyka. Nemecká pracovná zmluva.
Vybavíme všetko potrebné pre prácu

Záujemcovia posielajte životopisy na: mm@martinec.sk

Možnosť turnusov - Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

AUTOMECHANIKA do autoservisu
plat: 1000 €, práca na TPP alebo živnosť
Nemusí byť vyučený v obore, podmienka je prax s autami.

prijme

STROJNÍKA pre obsluhu žeriavu

(vek min. 18 rokov, kurz plavčíka zabezpečíme)
na letnú sezónu 2019 (júl,august) na letné kúpalisko
V Pezinku (sídlisko Sever).
Plat: 3,50€/hod + príplatky So, Ne, Sv.
Bližšie informácie na tel. č.: 0905 341 954,
životopis môžete posielať na: dusan.varecha@mpspezinok.sk

príp. umožníme získať žeriavnícky preukaz
nástup možný ihneď

24-0051

85_0283

+49/ 15145093826

Info na: autoservis@legasauto.sk, tel.: 0908 445 005

Firma Stapo Slovakia, Pezinok

Mestský podnik služieb hľadá

STROJNÍKA a PLAVČÍKOV

www.simon-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

Kontakt: 0902 949 300, 0902 949 305

dispecink@staposlovakia.eu
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hľadáme

VODIČ / SKLADNÍK

2500 € - 3500 € brutto

info: 0903

LEGAS AUTO s.r.o.

prijme ihneď do TPP na pozíciu

51-0108

info: 0950 203 971

51-0098

v Pezinku

PRACOVNÚ SILU

hĐadá do TPP

- návesová súprava MAN TGX + mega náves Krone
- depo v Pezinku - víkendy voľné
prepravy na trasách:
- SK/HU/SK (denná linka) cca 420 km denne
- SK/CZ/SK (dvojdňovky) cca 800 km točka
- SK/DE/SK (troj-štvordňovky) cca 2200 km týždenne
- nejazdíme VW ani nič okolo VW
požiadavky:
- vodičský preukaz C + E, KKV karta, tacho karta
- prax vo vedení nákladného motorového vozidla
- preferujeme uchádzačov z Pezinka a blízkeho okolia
- vianočný plat v novembrovom výplatnom termíne
- 2x ročne celozávodná dovolenka
iné: - parkovanie v stráženom areály v Pezinku
- možnosť parkovať aj vlastným vozidlom
- na vozidlá je uzatvorená dlhodobá FULL servisná zmluva
- platba mýta automatizovaná,
tankovanie u nás v areály

24-0036

prijme ihneć

51-0107

HOTEL VINÁRSKY DOM

(oproti Kauflandu)

ฏฏฏ

perspektívneho vodiča MKD

51-0103

VINTECH s.r.o.

Firma s tradíciou od r. 1992 hľadá s nástupom podľa dohody

PRÍJMEME
ŠENKÁRA/-ku
*
* ČAŠNÍKA/-čku

51-0097

Grünwald
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Hlavu
lumen hore
/ služby, program
vpred. Aby vo svojej každodennosti,
v ktorej žijú, hľadali okolo seba životnú pravdu a krásu, ktorú sa oplatí
nasledovať. Aby v dnešnej dobe, keď
každý z nás chce byť jedinečným, dokázali budovať svoju vlastnú identitu,
Rok čo rok lákajú organizátori ktorá bude hodná nasledovania a inúčastníkov na pestrý program v po- špiráciou ku konaniu dobra pre iných.
daní kvalitnej gospelovej hudby zo „Dobré príklady priťahujú a neuveriSlovenska, ale i zahraničia, podnetné teľne obohacujú náš život. Posúvajú
workshopy či prednášky a iný sprie- nás neskutočne dopredu a vysoko.
vodný program. V rámci takzvanej Kto v tvojom okolí by mohol byť pre
„XL zóny“ sa tento rok môžu „Lume- teba pravdivou, hodnotnou a krásnou
ňáci“ tešiť aj na tanečný workshop, inšpiráciou? Určite niekoho poznáš.
talkshow či divadlo.
Follow him! Ja poznám Jedného, ktoNa hlavnom pódiu sa predstaví rý je toho hodný. A ešte jedna otázka:
očarujúca Janais či kapela Altarive, „Nie si aj ty sám hodný nasledovania?
ktorá poteší rockovo-elektro milovní- Koľko máš followerov?“ Takto znie zákov s prvkami metalu či popu. Tohto- ver vyjadrenia, ktoré dali organizátori
ročným headlinerom Festivalu k mottu 27. ročníka Festivalu Lumen.
Lumen bude HillsongYoung&amV týždňových intervaloch pribúdap;Free z ďalekej Austrálie!
jú na stránke www.festivallumen.sk a
Pred pár dňami zverejnili orga- sociálnych sieťach nové informácie
nizátori na svojej sociálnej sieti ďalší o kapelách a ostatných účinkujúcich,
kúsok programu, ktorým je kapela So- na ktorých sa môžeme tešiť. Okrem
cialBeingz, starším ročníkom známa toho organizátori
pod názvom Twelve24. V tejto formácii vyzývajú
ochotsi ich mnohí pamätajú, pretože sa v Tr- ných mladých, ktonave predstavili už dvakrát. Čo to bude rí sa chcú zapojiť
v tomto novom šate uvidíme už 7. júna do organizovania,
na Trojičnom námestí.
aby sa prihlásili
Organizátori pre tento rok zvolili prostredníctvom
nezvyčajné motto: „Follow“. Chcú registračného forvyzvať všetkých mladých, aby zane- mulára na web
chali pohodlné kreslá, komfortné chill stránke festivalu .
zóny a vlastnú pohodlnosť a vykročili » Informoval: Tím Festivalu Lumen

PIATOK

26.4.2019

SOBOTA

27.4.2019

0911 990 463

www.likvidazbestu.sk

LIKVIDÁCIA

NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

AZBESTOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

HďADÁTE ďUDÍ - zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike PRÁCA, info: 0905 963 035, 0905 593 810

NEDEĽA

28.4.2019

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Ďateľ Woody 07:05 Zajac Bugs a priatelia
07:25 Tom a Jerry 08:10 Policajt zo škôlky 2 10:20
Tanec s vášňou 12:50 Klamal by som ti? 13:45 THE
VOICE ČESKO SLOVENSKO 15:50 Ako prísť o muža
za 10 dní 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dvě nevěsty
a jedna svatba Romantická komédia MN 15 (ČR)
2018 A. Polívková, J. Dolanský, J. Gottwald, E. Geislerová, E. Holubová. 22:35 Pritiahni si šťastie
00:40 Ostreľovač 03:00 Pritiahni si šťastie

MARKÍZA 05:15 Klamal by som ti?
06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Tom a Jerry 07:55
Tom a Jerry: Robin Hood 09:00 Vinnetou I. 11:10
2 na 1 13:00 Na telo 13:30 Dannyho jedenástka
16:00 Kuchyňa 16:50 Horná Dolná 18:05 Susedia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 THE VOICE ČESKO
SLOVENSKO Kto sa stane najlepším hlasom Česka a Slovenska a získa rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 €? MN 12 22:30 Ako prísť o muža za
10 dní 00:55 Dvě nevěsty a jedna svatba 02:30
Tanec s vášňou 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV
TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 JOJ 07:10 Levia stráž II. 13,14 08:00 Simpsonovci
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 TOP XXVIII. 1,2/22 08:55 MILÁČIKOVO 09:40 Dvanásť
STAR 13:25 SUPERMAMA 14:40 V SIEDMOM NEBI do tucta 11:40 Power Rangers: Strážcovia ve17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 smíru 14:20 Hrdina Max 16:50 Rozpáľ to, šéfe! 3
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 17:50 PRÁZDNINY III. 8 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 X-Men: Apokalypsa TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
Americký akčný dobrodružný sci-ﬁ ﬁlm. MN 12 20:35 MISS SLOVENSKO 2019 Slovenská súťažná
2016 James McAvoy, Michael Fassbender, Jen- šou. MN 12 2019 22:45 Chlapec od vedľa 00:35
nifer Lawrenceová, Oscar Isaac, Nicolas Hoult Pyramída 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 MILÁČIKOVO
23:50 Outsider 02:00 Tvrďas 3 03:30 NOVINY TV 03:40 NA CHALUPE 04:25 NOVÉ BÝVANIE

TV JOJ 05:20 NOVINY TV JOJ 06:10
KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:25 Dvanásť do
tucta 09:35 Horton 11:20 A-Team: Posledná misia 13:45 Pán Popper a jeho tučniaky 15:50 NOVÁ
ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Žena v klietke
Dánsko-nemecko-švédsko-nórsky mysteriózny
kriminálny triler. MN 15 2013 22:45 Vykonávateľ
00:55 Inﬁltrátor 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NOVÁ
ZÁHRADA

RTVS 05:35 Správy RTVS „N“ 07:00
Martinka 07:35 Yakari 08:05 Elena z Avaloru
08:25 Fidlibum 08:55 Trpaslíci 09:25 Daj si čas
09:55 Merlin 10:50 On air 11:30 Park 12:10 Čo ja
viem 13:45 Záhady tela 14:50 Slečna Marpleová:
Hotel Bertram 16:30 Najväčší Slovák 17:45 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom
19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro večer 22:20 Až do konca 23:15 Slečna Marpleová: Hotel Bertram 00:50 Až do konca 01:45
Obdobie zločinu 03:20 Merlin

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:25
Červíčkovia 07:35 Tryskáči 07:50 Yakari 08:15
Elena z Avaloru 09:05 Mohyla 09:40 Autosalón
10:05 Amerika zhora 11:00 Slovensko v obrazoch
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00
Občan za dverami 13:40 Poirot: Opona 15:15 Zlaté časy 16:20 Pozor, ide Jozefína! 17:45 Hurá do
záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00
Správy RTVS 20:30 Luisa Spagnoli 00:10 Poirot:
Opona 01:40 Komisár Manara 02:30 Pozor, ide
Jozefína!

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia
11:05 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady
13:05 Mentalista 15:05 Susedské prípady 16:00
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 Ostreľovač 23:05 Len strieľaj! 00:50 Mentalista 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
03:05 Zámena manželiek 04:00 Susedské prípady 04:50 Rodinné prípady

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Doktor z hôr 09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Hurá do
záhrady 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5
19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy
20:20 Počasie 20:30 Čo ja viem 22:05 Cestou
necestou 22:40 Muži, ktorí nenávidia ženy 01:10
Nash Bridges 01:55 Obdobie zločinu
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TIP NA
SOBOTNÝ
VEČER

27.4.2019 20:30

DVĚ NEVĚSTY
A JEDNA SVATBA

59-0129

27. ročník najväčšieho gospelového
open-air festivalu v strednej Európe otvorí svoje brány 7. – 8. júna
2019 na Trojičnom námestí v Trnave.

PALIVOVÉ DREVO

16-0132

Festival Lumen je už za dverami

11
politická inzercia

Verím v dôveru ľudí
Lenže potom ste vaše rodinné vydavateľstvo museli predať. Prečo?
V deň tretích narodením našej Rebeky, 21. augusta 2008 a na výročie augusta 1968 som si
uvedomil, že síce sme sa jedných okupantov zbavili, ale nahradili ich okupanti noví. Vybojovali
sme si síce na Novembrových námestiach slobodu, ale akosi sme ju neuniesli. Veľmi rýchlo
sme zverili dôveru do rúk nehodných skorumpovaných politikov a tí, zväčša bývalí komunisti a
eštébáci, našu naivnú dôveru zneužili. Ľuďom sľubovali nové Rakúsko, ale urobili si ho len pre
seba. Za pár korún si rozdelili naše fabriky a z ľudí si urobili novodobých otrokov. Uvedomil som
si, že sa nedokážem na to viac už nezaujato pozerať a rozhodol som sa začať zápas za očistu
slovenskej politiky od ľudí ako Mečiar, Slota či Fico. Začal som písať stĺpčeky do našich novín a
búšiť do mocných, otvárať ľuďom okále. Na tú dobu dosť odvážne a tvrdo.
Reakcia mocných nenechala dlho na seba čakať. Poslali policajné komando, aby
vtrhlo do vašej rodinnej ﬁrmy.
Nevedeli si rady, ako ma pokoriť. Ficovi som maximálne liezol na nervy, lebo som mu odvážne a
tvrdo nastavoval zrkadlo a ľudia začínali dôveru v neho strácať a mne veriť. Dával som dole rad
radom jeho ľudí a najradšej by ma utopil v lyžičke vody. Lenže nič na mňa nemali, tak si vymysleli
obyčajnú podlú lož. Priamo jeho policajný prezident hovoril vo všetkých médiách, že naša ﬁrma
podvádzala, lebo sme faktúry účtovali v inej výške ľuďom a v inej do účtovníctva. Na základe
takéhoto anonymného výmyslu poslali policajné komando, zhabali nám hlavný počítač, čím úplne
zastavili chod celej ﬁrmy. Zobrali kompletné účtovníctvo, rok sa v ňom desať ľudí hrabalo horedole a nenašli ani jednu jedinú zle zaúčtovanú faktúru. Myslíte si, že sa potom ospravedlnili? Ani
jedným jediným slovíčkom. Len nám potichu účtovníctvo vrátili.
Zrejme išlo len o očiernenie pred voľbami.
Samozrejme. Fico sa spoliehal, že keď nás falošne obvinia, ľudia to neprekúknu a budú voliť jeho.
Lenže moji voliči pri nás stáli, a ešte vo väčšom počte. Veľmi rýchlo pochopili, že Fico hral falošnú
hru. Prepadovka policajného komanda, kedy jeden Bödörov(blízky človek objednávateľa vraždy
Jána a Martiny - Kočnera)človek zastrašoval našu zamestnankyňu s položenou zbraňou na jej
pracovnom stole, však bola už len vyvrcholenie šikany. Nekonečná buzerácia cez najrozličnejšie
kontroly roky celej ﬁrme brala veľmi energiu. Smer mnohým podnikateľom tiež zakázal v našich
novinách inzerovať, lebo vraj ak neprestanú, zoberú im štátne zákazky. Chceli nás vyhladovať.

Ale teraz prídu noví spasitelia a povedia, že už by si mal končiť aj ty. Že oni sú
lepší.
A slušnejší. Slovíčko slušnosť majú veľmi radi. Lenže, čo je slušné na tom, že oni roky, keď ja
som s holými rukami zápasil so zlom, mlčali? Nič. Viem, prídu teraz mnohí. Budú rečniť, ako to
teraz oni budú robiť lepšie, ako oni vyhrali ten boj. Ako sa namakali. Prídu v slušivých oblečikoch,
kravatkách, s ľúbivými úsmevmi. Vyhlásia sa za nových, lepších, neskazených, nezašpinených.
Taká je politika.
Ale nie je to fér. Čo je fér na tom, že tí, čo teraz zakladajú svoje nové strany, chodia za našimi
poslancami a lákajú ich na lepšie miesta na ich kandidátkach? Nič. Je to podlé. V televízii hovoria,
ako chcú s nami spolupracovať, ale v skutočnosti nás chcú pokoriť. Ich cieľom je naše hnutie
vymazať z politickej mapy.
Prečo si to myslíš?
Nerobím si o nich ilúzie. Politika je špinavá hra a mnohí majú svoje nie práve najčistejšie úmysly.
Zároveň však vedia, že ak my raz budeme súčasťou vládnej koalície, nikdy nikomu z nich nedovolíme zobrať z našich spoločných peňazí ani jeden cent. Vedia, že neumožníme, aby tu vznikli
nejaké cudzie vojenské základne, vedia, že nedovolíme adopcie detí homosexuálmi. A to im
vadí. Preto sa síce budú do televízií tváriť, že s nami počítajú, ale v skutočnosti budú lákať našich
poslancov na medové motúzy, lebo vedia, že ja ich dám všetkých na koniec kandidátky a budú
musieť takto skladať účty svojim voličom. Budú sa nás snažiť takto rozložiť zvnútra.
Rozhodol si sa kandidovať do eurovolieb, to vážne chceš zo Slovenska utiecť?
Jasné, že nikam neutekám. Neboj. Inak, presne toto, čo hovoríš, mi napísali mnohí. Vraj nemám
nikam ísť do europarlamentu, ale ma potrebujú tu na Slovensku.
Tak prečo vlastne kandiduješ?
Z dvoch dôvodov. Prvý je, že chcem aj svojou účasťou v kampani maximálne spopularizovať
eurovoľby, aby bola čo najväčšia účasť. Minule sme totiž ako Slovensko urobili veľkú hanbu, keď
s účasťou 13% sme trhli historický rekord v nezáujme.
A druhý?
Zásadne som zmenil názor na úlohu USA pre bezpečnosť vo svete, v Európe a u nás. Odmietam
ďalej mlčať, keď vidím obrovské zlyhanie USA v Iraku, ktoré de-facto spôsobilo milióny utečencov
v Európe. USA si totiž vymysleli, že v Iraku sú chemické zbrane hromadného ničenia. Na základe
toho udreli na Irak, rozvrátili celý štát, ktorý horko-ťažko držal pokope a funkčný (áno) diktátor
Sadám Husajn. To spôsobilo vznik Islamského štátu, následný rozvrat Sýrie a milióny utečencov
v Európe ... no a následky teraz znášame my všetci. Vystrašení Briti radšej z EÚ odchádzajú,
podpora extrémistických, populistických a fašistických strán dramaticky vzrástla v celej Európe,
ale Veľký Brat si v pokoji hovie za veľkou mlákou. To nie je fér a nemali by sme o tom mlčať.

Legitímny názor, ale preto kandiduješ?
Áno. Ľudia vo voľbách majú dva krúžky. A keďže naše hnutie má reálnu šancu získať miesto len
pre jedného poslanca v Európskom parlamente, tak chcem ľudí poprosiť, aby ten druhý krúžok
dali mne. Verejne som totiž sľúbil, že ak ich nedostanem aspoň 50 tisíc, tak to budem považovať
Zamestnanci to ako znášali?
za nesúhlas mojich voličov so zmenou môjho postoja
Postupne som začínal cítiť, že hoci väčšina pri mne verne napriek všetkým útokom zla stála,
začínam im ubližovať. Cítil som sa zodpovedný za to, že strácajú svojich klientov, len preto, lebo ja voči USA. Ľudia tak môžu rozhodnúť, či mi dovolia
som sa rozhodol postaviť mocným pánom zoči-voči. Čím ďalej tým viac som cítil, že ak nechám zmenený názor, alebo na pošlú z parlamentu
ﬁrmu naďalej pod paľbou a šikanou Ficovej moci, nakoniec môžeme padnúť na kolená a ľudia by preč. Mnoho ľudí mi po mojom vystúpení
písalo, že konečne niekto z demokratickej
mohli prísť o prácu. Vtedy sme sa s Pavlínkou dohodli, že musíme urobiť niečo, čo sme si nikdy
opozície nabral odvahu povedať, že USA
nedokázali ani predstaviť. Rozhodli sme sa naše rodinné vydavateľstvo predať a zveriť ho do rúk
nám neprinášajú len dobro a prosperitu.
novým majiteľom.
Samozrejme, že tým netvrdím, že sa teraz
Moc vás prinútila vzdať sa vlastného dieťaťa. To muselo bolieť.
máme hodiť okolo krku Rusku, v žiadnom
Presne tak. Ale, ak by sme to neurobili, útočili by stále až kým by nás nedorazili úplne a ľudí by
prípade nie. Len chcem mať slobodu hovoriť
sme museli prepustiť. Museli sme sa vzdať ﬁrmy, aby sme ju zachránili.
o Veľkom Bratovi, že robí chyby. Chcem, aby
Obeta k politike patrí.
sme zostali v Európskej únii, ako aj v NATO.
Neviem, nie nevyhnutne. Vidím okolo seba mnohých politikov a političky, ale obety vidím málo.
Len by sme sa mali výrazne viac spoliehať
Mnohí prišli do politiky a zrazu zarábajú desaťkrát viac ako predtým. Žijú si pohodlný život politika, na spoločnú obranu Európskych krajín, ako na
nezápasia na barikádach, kedy-tedy si dajú nejakú tlačovku a tým to končí. Ja som obetoval
nejakú akože nezištnú pomoc z Ameriky.
zápasu za očistu politiky od korupcie a za dobro obyčajných ľudí veľmi veľa. Obetoval som svoju
Myslíš, že ťa ľudia podporia
rodinu, ktorá tým veľmi trpela. Z 3-ročnej Rebeky je dnes už 13-ročná slečna a z mimino Klárka
a krúžok ti dajú?
má už desať. Miesto toho, aby som trávil čas s nimi, som búšil do Fica a usvedčoval som rad
S pokorou verím a dúfam, že áno. Ak nie,
radom zlodejov. Miesto toho, aby som im postavil vytúžený dom, som stál na barikádach v boji
čestne odídem aj zo slovenského parlamentu
za ľudí, z ktorých mnohí mi nikdy za to nepovedia ani mäkké f. Čas, ktorý som nevenoval mojim
a postavím sa v nasledujúcich voľbách
blízkym ma mrzí najviac.
opäť na posledné 150te miesto.
Stálo to za to?
A ľudia opäť rozhodnú.
Z pohľadu rodiny určite nie. Z pohľadu všetkých ostatných ľudí, verím, že áno. Pavlínka mi to však
nikdy nevyčítala. Celých desať rokov len trpezlivo pri mne stojí. Vo vnútri určite roky veľmi trpí, ale
uvedomuje si, že tú špinavú prácu niekto urobiť musí.
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Tieto noviny si ako tretiak na vysokej škole pred viac ako dvadsiatimi rokmi
zakladal. Aký to bol pocit, keď ste sa ako rodina museli vydavateľstva
regionPRESS, s.r.o. vzdať?
Veľmi smutný. Žil som pre našu ﬁrmu dnom i nocou. Veľakrát ma ráno našli naše fakturantky v
kancelárii s tým, že som akosi vynechal noc, lebo som nestíhal. Snažil som sa vybudovať ﬁrmu,
ktorej základná hodnota bola dôvera. Firmu, v ktorej budú robiť ľudia radi a s dobrým pocitom
... a myslím, že sa mi to vcelku darilo. Bol som na nás hrdý, keďže sme nikdy nešikanovali
mladé mamičky, len preto lebo majú malé deti, ako je to v mnohých ﬁrmách zvykom. Platil
som najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Dlhé roky sme chodili spolu na
celoﬁremné dovolenky do Chorvátska, boli sme jeden dobrý tím.
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príbeh hore
ľudí //program
hlavu
program

3P
Bol som vo firme, kde som videl
prázdnu halu s modernými strojmi, ktoré nepracovali. Kúpili ich pred dvoma
rokmi s veľkými plánmi a dnes pre ne
nemajú výrobu. Zmenili sa produkty,
technológie, materiál, nemajú série a
výrobné dávky.
V ďalšej firme zatvárajú výrobu kvôli
tomu, že trh valcujú výrobcovia z Číny,
tretia firma končí, lebo ich zlikvidovala
prelomová technológia.
Bol som nedávno vo firme OMS v Senici. Za 20 rokov sa firma pod vedením
Vlada Levárskeho zmenila z predajcu
lámp na výrobcu svietidiel, neskôr na
vývojové a inovačné centrum svietidiel,
projektovanie svetla a konfigurovanie
jeho parametrov. Dnes z OMS vzniká
firma, ktorá cez svietidlá zberá a analyzuje dáta a buduje inteligentné mestá
a fabriky. Neuveriteľná rýchlosť a obrovské zmeny v myslení, technológiách a
znalostiach.
Toto sú moje zážitky z posledných
týždňov: Majiteľ firmy, ktorá bola vlani
zavalená prácou, teraz nemá čo robiť.
Bol som v organizácii, ktorú bezstarostnosť ľudí a ignorovanie zmien v jej okolí
doviedli na pokraj krachu. Strhaný šéf
so svojim tímom pracujú od rána do večera a zvyšok sa na nich pasívne pozerá,

ako sa snažia zachrániť Titanic.
V ten istý deň prichádzam do Partizánskeho, kde si nadšenci vybudovali
modernú súkromnú škôlku a základnú
školu. V piatok večer sedia do noci s desiatkami ďalších opravárov sveta a hľadajú príležitosti a pre inováciu svojho
mesta a regiónu. Zakladateľ tohto mesta,
Jan Antonín Baťa, by bol na nich hrdý.
Zmeny sú rýchle a nečakané, dlhodobé stratégie nefungujú a investičné
rozhodovania sú veľmi zložité. Čím neskôr si kúpite stroj alebo linku, tým sú
lacnejšie a majú lepšie funkcie. Musíme
sa naučiť používať 3P – Pozorovať, čo sa
deje okolo nás (trendy, zmeny v biznise,
konkurenti, technológie, problémy a
nedostatky). Pochopiť čo to znamená a
Podniknúť akciu. Porozumieť rýchlemu
a meniacemu svetu okolo nás je dôležité
pre nás aj naše deti.
Písmenom P začínajú
aj slová príležitosť,
pád alebo prehra.
„Na ceste k úspechu
máme dve prekážky
– strach a lenivosť,
hovoril Tomáš Baťa.

» Ján Košturiak

„Zelená nafta“
pre vybrané komodity
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR definovalo plodiny
a hospodárske zvieratá, ktoré podporí
systémovým opatrením „Zelená nafta“.
Zelenú naftu rozdelia aktívnym
farmárom, ktorí pestujú, chovajú a
teda pomáhajú zvyšovať našu potravinovú sebestačnosť. Sleduje sa tým tiež
udržanie prvovýroby na Slovensku,
zníženie dovozu kľúčových komodít
a tým aj zníženie salda zahraničného
obchodu.
Účelom štátnej pomoci je podporenie podnikov pôsobiacich v sektore
poľnohospodárskej prvovýroby so sídlom výrobnej prevádzky v Slovenskej
republike. Získať budú môcť dotáciu vo
výške časti spotrebnej dane zo spotrebovaných minerálnych olejov, čo má
kompenzovať poľnohospodárom časť
vynaložených nákladov na spotrebu
nafty.
Z projektu Zelenej nafty budú
podporené odvetvia poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy, ako je špecializovaná
rastlinná výroba a živočíšna výroba. V
živočíšnej výrobe bude podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, oší-

paných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny.
V rastlinnej výrobe pôjde predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny,
strukovín, okopanín ako napríklad zemiaky a cukrová repa. Chýbať nebudú
ani olejniny, teda mak i ľan. Podporené
bude tiež pestovanie chmeľu, viniča, či
liečivých rastlín.
Výška štátnej pomoci bude vypočítaná ako súčin maximálnej spotreby
motorovej nafty, vypočítanej ako výmera podporovanej plodiny v ha alebo
počet kusov podporovanej kategórie
hospodárskych zvierat vynásobené
stanoveným normatívom spotreby motorovej nafty na 1 ha konkrétnej plodiny, alebo 1 kusu vybranej kategórie
hospodárskych zvierat a maximálnej
výšky kompenzácie sadzby spotrebnej
dane (0,347€/l).
Žiadosti o získanie Zelenej nafty
budú môcť poľnohospodári podávať
na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Tá bude o spustení prijímania
žiadostí verejnosť informovať. Očakávaný termín prijímania žiadostí je leto
2019.

» red
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DOMA 05:40 Anna zo Zeleného
domu 5-8/8 11:40 Sissi - Osudové roky cisárovnej
14:15 Anna zo Zeleného domu - Príbeh pokračuje
1-2/2 18:15 Mentalista 20:15 Varte s nami 20:30
Dáždnik svätého Petra Komédia MN 12 (SR-Maďarsko) 1958 S. Pécsi, M. Töröcsiková, K. Machata, J. Rajz, S. Adamčík. 22:15 Láska, moc a intrigy
Romantický seriál MN 12 (Kanada) 2017 A. Apsionová, M. Benton, J. Blackley. 00:25 Zemianska
česť 01:45 Láska, moc a intrigy 7-8/8 03:15 Adela
show 04:10 Smotánka

DOMA 05:30 Rosamunde Pilcherová: Talizman lásky 07:10 Láska na druhý pokus
81 08:30 Pestúnka Fran 11:20 Dáždnik svätého
Petra 13:35 Zločiny na mori II. 23/26 14:35 Búrlivé
víno 16:50 Dr. House 18:35 Mentalista 20:30 Sila
ženy Romantický seriál MN 12 (Turecko) 20172018 Ö. Özpirinçciová, C. Cindoruk, B. Yildirimlarová, S. Kayová, A. Erturanová. 22:20 Nekonečná
láska Romantický seriál MN 12 (Turecko) 20152017 00:20 Cudzinka I. 1/16 01:15 Adela show
02:05 Smotánka 03:40 Búrlivé víno

DOMA 05:20 Nekonečná láska 85DOMA 05:35 Nekonečná láska 8786 07:00 Láska na druhý pokus 82 08:25 Pes- 88 07:15 Láska na druhý pokus 83 08:35 Pestúnka Fran 10:15 Sila ženy 42-43 12:30 Reﬂex túnka Fran 10:30 Sila ženy 44-45 12:40 Reﬂex
13:20 Zločiny na mori II. 24/26 14:20 Búrlivé víno 13:30 Zločiny na mori II. 25/26 14:30 Búrlivé víno
16:35 Dr. House 18:20 Mentalista 20:30 Sila ženy 16:50 Dr. House 18:35 Mentalista 20:30 Sila ženy
Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö.
Özpirinçciová, C. Cindoruk, B. Yildirimlarová, S. Özpirinçciová, C. Cindoruk, B. Yildirimlarová, S.
Kayová, A. Erturanová. 22:20 Nekonečná láska Kayová, A. Erturanová.22:20 Nekonečná láska
Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2015-2017 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2015-2017
00:20 Cudzinka I. 2/16 01:15 Adela show 02:05 00:20 Cudzinka I. 3/16 01:20 Adela show 02:10
Smotánka 03:55 Búrlivé víno
Smotánka 03:35 Búrlivé víno

PLUS 05:45 Súdna sieň 08:05 Stávka na nevestu 10:15 Úsvit planéty opíc 13:15 Doba
ľadová: Veľkonočné prekvapenie 13:45 Austrália
17:15 Noc s kráľom 19:55 ŽREBOVANIE 20:10 Najdlhšia jazda Americký romantický ﬁlm. MN 12
2015 B. Robertsonová, S. Eastwood, A. Alda, J.
Huston, O. Chaplinová, M. Benoistová, L. Davidovitchová, D. Vinson a ďalší. 22:55 Hacksaw Ridge:
Zrodenie hrdinu 01:55 It‘s Always Sunny in Philadelphia 02:40 Súdna sieň 04:15 KINOSÁLA 04:25
It‘s Always Sunny in Philadelphia

PLUS 05:10 PANELÁK XIV. 53 05:55
Súdna sieň 07:50 Profesionáli VII. 8 08:55 Dračie
srdce 4: Bitka o srdce 11:20 NOVÉ BÝVANIE 12:45
Simpsonovci XVIII. 16,17 13:45 Hviezdna brána I. 15
14:45 Simpsonovci XVIII. 18,19 15:50 Fórky, vtipky
XXVII. 16:50 Profesionáli VII. 9/9 17:40 Profesionáli VIII. 1/19 18:45 Fórky, vtipky XXVIII. 19:45
TIPOS INFO 19:50 ŽREBOVANIE 20:10 Krvavá hra
21:55 OKTAGON MAGAZÍN 22:30 Šesť výstrelov
01:00 It‘s Always Sunny in Philadelphia XIII. 10/10
01:30 Profesionáli 02:10 NOVÉ BÝVANIE

PLUS 05:00 Prvé oddelenie II.
05:20 PANELÁK XIV. 54 06:10 SÚDNA SIEŇ 07:55
Profesionáli VII. 9/9 08:55 Profesionáli VIII. 1/19
10:15 Život po ľuďoch II. 5 11:35 NOVÉ BÝVANIE
12:55 Simpsonovci XVIII. 16,17 13:55 Hviezdna brána I. 16 14:50 Simpsonovci XVIII. 20,21 15:55 Fórky, vtipky XXVIII. 16:55 Profesionáli VIII. 2,3 18:50
Fórky, vtipky XXVIII. 19:50 ŽREBOVANIE 20:10 Všemocný 22:20 Krvavá hra 00:05 Hviezdna brána
I. 16 01:05 Pod palubou v Stredomorí 1,2/14 02:25
Profesionáli VIII. 2 03:05 NOVÉ BÝVANIE

PLUS 05:25 PANELÁK XIV. 55 06:10
SÚDNA SIEŇ 07:55 Profesionáli VIII. 2,3 09:00
Profesionáli VIII. 3 10:20 Život po ľuďoch II. 6 11:40
NOVÉ BÝVANIE 13:00 Simpsonovci XVIII. 20,21
14:00 Hviezdna brána I. 17 15:00 Simpsonovci
XVIII. 22/22 15:25 Simpsonovci 15:55 Fórky, vtipky XXVIII. 16:55 Profesionáli VIII. 4,5 18:50 Fórky,
vtipky 19:50 TIPOS INFO 19:55 ŽREBOVANIE 20:10
Power Rangers: Strážcovia vesmíru 22:40 Tvrďas
3 00:25 Hviezdna brána I. 17 01:30 Pod palubou
v Stredomorí 3 02:20 Profesionáli

RTVS 06:00 Trpaslíci 06:25 Pestrík a
ja 07:10 Pa a Pi 07:25 Zem ešte stále spieva 08:00
Živá panoráma 08:55 Víno a voda 09:40 KANDRÁČOVCI 10:40 Šibi-ryby, mastné ryby 11:20 MADIKEN
13:05 Posvätné miesta sveta 13:55 Gala Borisa
Filana 14:50 Slnečný cirkus 16:15 Pomsta 17:30
Expedícia Sibír 18:00 Žartovné rozprávky 18:30
Večerníček 19:05 Martinka 19:50 Správy RTVS
20:10 Kapela Príbeh o silnej túžbe a snahe niečo
vo svojom živote zmeniť. 21:30 Život na živo 23:05
„Cum on feel the noize“ 00:05 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Televíkend 07:10 Martinka 08:30 Slnečný cirkus 10:15 Špión v divočine
11:15 Obedníček 12:35 Nízke Tatry srdce Slovenska 13:00 Posvätné miesta sveta 14:00 Cid 15:30
Rusínsky magazín 16:10 Domov 17:00 Správy
RTVS 17:25 Família 18:00 Žartovné rozprávky
18:30 Večerníček 19:10 Martinka 19:50 Správy
RTVS 20:10 Príbeh Európy 21:00 Otrokárske cesty
22:00 Správy a komentáre 22:25 Návrat do Černobyľu 23:20 Memento Černobyľ 23:45 Família
00:15 Správy RTVS „N“ 01:35 ArtSpektrum

RTVS 06:00 V objatí živej prírody
07:10 Martinka 09:00 Rómsky magazín 10:00
Ženské oddelenie 11:10 Cesty za folklórom 12:30
Posvätné miesta sveta 13:25 Príbeh Európy 14:55
Skautskou stopou 15:20 Maďarský magazín 15:50
Späť k prírode 16:20 Regina 17:00 Správy RTVS
17:25 Família 17:55 Palubovková streda 18:35 Večerníček 19:50 Správy RTVS 20:10 Spevavce a ich
SOS 22:00 Správy a komentáre 22:25 Kinorama
22:50 Umenie 23:20 Festivaly 2018 23:35 Vanuatu
00:25 Správy RTVS „N“ 01:40 Správy - Hírek

RTVS 06:00 Späť k prírode 07:10
Martinka 08:45 Regina 09:30 Maďarský magazín
10:55 Muchovci 11:25 Obedníček 12:00 Živá panoráma 12:30 Posvätné miesta sveta 13:20 Otrokárske cesty 14:25 Umenie 14:50 Posolstvá obradov
15:50 Späť k prírode 16:20 Regina 17:00 Správy
RTVS 17:25 Família 17:55 Hľadanie stratených
svetov 18:30 Večerníček 19:05 Martinka 19:50
Správy RTVS 20:25 Srdce temnoty 22:00 Správy a
komentáre 22:25 SK DEJINY 23:30 Noc v archíve
00:35 Správy RTVS „N“ 01:25 Správy a komentáre
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najčastejšie?
A keď už, ako si
pomôžeme?

Skúmali sme, kedy si Slováci doprajú viacej jedla, ako zvyčajne.
Keďže pocit „prejedol som sa“ alebo „prejedla som sa“, môže byť veľmi individuálny,
dali sme účastníkom možnosť výberu viacerých možností.

Pri akých príležitostiach sa najviac prejedáte?

OTÁZKA Z PRIESKUMU:

Veľká noc a Vianoce

5,5% Pri inej príležitosti

Nikdy sa

11,9% neprejedám

50,9

16,1

% Na dovolenke

Jednoznačne vyhrávajú Veľká noc a Vianoce. Najväčšie sviatky roka. Pre Slovákov sú
obdobím prejedania sa vo všetkých mestách
a obciach a v každom veku. Hneď za tým nasledujú oslavy, večierky a hody. Až ďaleko za nimi
sú grilovačky, stres a dovolenka.

% Počas Veľkej noci

a Vianoc

Keď mám

17,4% stresové obdobie

Mladí ľudia vo veku 25-34 rokov sa prejedajú
často pri najrôznejších príležitostiach a neboja
sa to priznať. Milujú sviatky, zábavy, večierky a
oslavy, práve tak, ako grilovanie a dovolenky.

Počas grilovania

23,8% s blízkymi

44,2

OTÁZKA Z PRIESKUMU:

(zhoršené trávenie, prejedenie, tráviace ťažkosi)?

Účastníci mohli uviesť viacero spôsobov, ako riešia tráviace ťažkosti.

�.

NAPIJEM
SA MINERÁLKY

�.

NAPIJEM
SA PIVA

�.

UŽIJEM LIEK
ALEBO VÝŽIVO�
VÝ DOPLNOK NA
TRÁVENIE

�.

NAPIJEM
SA ČAJU

�.

DÁM SI SÓDU
BIKARBÓNU

�.

DÁM SI POHÁRIK
TVRDÉHO ALKOHOLU
NEMÁVAM POCIT
ŤAŽKÉHO ŽALÚDKA

NAPIJEM SA KOLOVÉHO
NÁPOJA

�.

�.

ĽAHNEM SI A POČKÁM,
KÝM TO PREJDE

��.

a hodoch

Čo robievate v prípade pocitu „ťažkého žalúdka“

Ako Slováci najčastejšie riešia ťažkosti
s trávením?

�.

Obyvatelia veľkých miest nemajú za „hlavné
prejedacie obdobie“ sviatky, skôr sú to oslavy
a večierky, ale zato si radi zajedia aj na dovolenkách.

% Na oslavách, žúroch

RIEŠIM TO INÝM
SPÔSOBOM

Ľudová „prvá pomoc“ po prejedení sa
V celej populácii, vo všetkých krajoch a mestách je trojlístok „prvej pomoci“ pri tráviacich ťažkostiach jasný - minerálka, liek alebo výživový doplnok a sóda bikarbóna. Na východnom Slovensku vedie
sóda bikarbóna, v strede a na západe Slovenska pohár minerálky.

RADÍ
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ODBORNÍČKA: Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy
Žalúdok je veľmi citlivý na každé nesprávne zaobchádzanie. Pocit tlaku, nafúknutia, grgania, napínania na vracanie sú
jasné signály, ktorými tráviaci trakt majiteľovi ohlasuje, že sa prejedol. Po prejedení nastáva pocit únavy, pretože energia sa
musí sústrediť na trávenie, aby sa spracovala nálož jedla.
Najjednoduchšie a najúčinnejšie riešenie je 15 – 20 minútová prechádzka hneď
po jedle. Pomôže veľmi rýchlo. Neodporúča sa ľahnúť si a spať alebo cvičiť či behať,
aby sme rýchlo spálili kalórie. Hrozí riziko
úrazu, niekedy aj srdcový infarkt. Dostatok
tekutín zabezpečí hydratáciu, bez obavy
ďalšieho naplnenia žalúdku. Voda s citrónom alebo limetkou poskytuje organické
kyseliny, enzýmy a antioxidanty, ktoré pomáhajú stráviť varené jedlo a stimulujú vylučovanie žalúdočných štiav. Bylinné čaje
na podporu trávenia sú zo zázvoru, mäty,
anízu, rasce alebo feniklu. Na nafukovanie pomáha kamilkový čaj. Kolové nápoje
vďaka obsahu kofeínu a extraktov byliniek
sú účinné už v malom množstve, avšak
dostatočne chladené. Vychladené fungujú

Zdroj: www.gastroval.sk realizácia Nielsen Admosphere Omnibus, SR populácia 15+, apríl 2019
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ako studený obklad na rozdráždený žalúdok a bolesti. Pre vysoký obsah cukru
však na bežnú konzumáciu nie sú vhodné.
Aj najznámejší kolový nápoj bol pôvodne
určený ako žalúdočný likér. Bublinkové
nápoje ako minerálka, sóda bikarbóna či
pivo obsahujú oxid uhličitý, ktorý pomáha
ľudovo povedané „dobre si odgrgnúť“, čo
môže pomôcť v trávení a posune potravy.
Alkohol ako „liek“ na prejedenie pomáha
len v malých množstvách. Najúčinnejšie sú
bylinné likéry s obsahom alkoholu do 30%.
Príliš vysoká koncentrácia alkoholu má
opačný účinok, spomaľuje totiž činnosť žalúdka. Takže platí, že menej je viac. Niekedy
pomôže aj teplý obklad – nahriaty uterák
alebo termofor priložený na brucho. Teplo
pomáha prekrveniu, a tým k zrýchleniu tráviacich dejov.
Najlepšou liečbou na prejedanie je prevencia. Treba jesť postupne a jedlo si rozdeliť na menšie porcie počas dňa. Skôr sa
vyhneme obezite a riziku metabolických
ochorení. Pridŕžajme sa známeho pravidla:
Jesť sa má do polosýta a piť do polopita.

(redakčne upravené a doplnené)
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Medaily
zo Záhrebu vozíčkarom do Prešova

Úspech, ktorý teší celé Slovensko.
A komunitu našich vozíčkarov
ešte viac. Slovenská reprezentácia
v paralympijskom športe boccia
získala tri zlaté, jednu striebornú
a jednu bronzovú medailu. Stala sa
najúspešnejšou zo všetkých osemnástich zúčastnených krajín.

Od 25. marca do 1. apríla sa v chorvátskom hlavnom meste Záhreb konal
medzinárodný bodovaný turnaj BISFed
2019 Zagreb Boccia Regional Open.
Určený bol pre krajiny z Európy a Slovensko malo obsadenie vo všetkých
kategóriách jednotlivcov a tiež v súťažiach párov a tímov. Súčasťou výpravy
boli aj Prešovčania Rastislav Kurilák so
sprievodcom Matúšom Gregom a Boris
Klohna s asistentom Michalom Kallom.
Obaja ako kapitáni získali v tímoch BC1/
BC2 striebro a v pároch BC3 historicky
boccia hráva vo viac ako 50 krajinách
prvé zlato.
sveta.
Boccia, alebo Bocce (čítame boča“)
Každý hráč či pár alebo tím má k disje šport je určený nielen pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poru- pozícii 6 lôpt. Jeden má červené lopty,
chu funkcie všetkých štyroch končatín, druhý modré. Úlohou je dostať svoje
ale aj pre zdravých športovcov. Od roku lopty bližšie k hlavnej lopte bielej farby
1984 sa zaraďuje medzi paralympijské (lopta sa volá „jack“), ako súper.
disciplíny, medzi olympijskými disciplíKaždý zápas sa začína žrebovaním fanami nemá ekvivalent. V súčasnosti sa

PIATOK

26.4.2019

SOBOTA

27.4.2019

Zdroj: Adam Burianek
rieb. Červení začínajú hrať ako prví. Ako dve tzv. penaltové lopty - dve lopty navyše, zvyčajne tie dve, ktoré sú najďalej
prvá loptu sa hádže „jack“.
od „jacka“.
Každý hráč má svoj vlastný box vyMimochodom, prvýkrát v histórii slohradený na odohranie svojich lôpt.
Prešľap nastáva vtedy, ak sa hráč dotý- venskej boccie sa stalo, že naši brali meka nejakou časťou vozíka, rampy, alebo daily zo všetkých párových a tímových
iného príslušenstva boxovej čiary, alebo súťaží!
Za celú redakciu i čitateľov gratulujeak ju presahuje. V prípade porušenia
tohto pravidla môže jeho súper získať me!
red

NEDEĽA

28.4.2019

DOMA 05:20 Nekonečná láska 8990 07:00 Láska na druhý pokus 84 08:20 Pestúnka Fran 10:10 Sila ženy 46-47 12:25 Reﬂex
13:15 Zločiny na mori II. 26/26 14:15 Búrlivé víno
16:35 Dr. House 18:20 Mentalista 20:15 Sladká
výzva 20:30 Rosamunde Pilcherová: Dohodnutý sobáš Romantický ﬁlm MN 12 (Nemecko-VB)
2017 M. Gruber, A. Eisermann, P. Meedenová, J.
Malkovich, M. Roll. 22:20 Bostonské vraždy VII.
1-2/13 00:10 Dr. House 01:50 Adela show 02:40
Smotánka 03:55 Búrlivé víno

DOMA 05:40 Leto pri Mazurských
jazerách 07:30 Smotánka 08:35 Reﬂex 09:50
Bostonské vraždy 11:05 FBI: Prípady Sue Thomasovej 13:40 Rosamunde Pilcherová: Dohodnutý
sobáš 15:45 Leto v Chorvátsku 17:45 Katie Ffordová: Čas lásky a nádeje 20:00 Inga Lindströmová:
Úžasná Elin 22:00 Rosamunde Pilcherová: Sila
lásky Romantický ﬁlm MN 12 (Nemecko-VB) 2015
J. Biedermannová, P. Fichte, Ch. M. Ohrt. 00:05
Katie Ffordová: Čas lásky a nádeje 01:50 Inga
Lindströmová: Úžasná Elin

DOMA 05:40 Katie Ffordová: Čas
lásky a nádeje 07:30 Smotánka 08:35 Reﬂex
09:20 Bostonské vraždy VII. 2/13 10:45 FBI: Prípady Sue Thomasovej I. 1-2/20 13:05 Rosamunde
Pilcherová: Sila lásky 15:10 Inga Lindströmová:
Úžasná Elin 17:10 Sladká výzva 17:20 Tanec s
vášňou 20:00 Dokonalá nevesta Romantická
komédia MN 12 (USA) 2017 22:00 Veľmi nebezpečné známosti 00:05 Očitý svedok 01:45 Veľmi
nebezpečné známosti 03:15 Rosamunde Pilcherová: Dohodnutý sobáš

PLUS 05:10 Prvé oddelenie II. 05:30
PANELÁK XIV. 56 06:20 SÚDNA SIEŇ 08:05 Profesionáli VIII. 4,5 09:10 Profesionáli VIII. 5 10:25
Život po ľuďoch II. 7 11:45 NOVÉ BÝVANIE 13:05
Simpsonovci 13:30 Simpsonovci 14:00 Hviezdna
brána 15:00 Simpsonovci 16:00 Fórky, vtipky
17:00 Profesionáli 18:55 Fórky, vtipky 19:55 ŽREBOVANIE 20:10 Pán Popper a jeho tučniaky 22:05
Tequila a Bonetti 3 23:05 SVET POD HLAVOU 6
00:25 Hviezdna brána I. 18 01:25 Exorcista 10
02:15 Profesionáli 02:55 NOVÉ BÝVANIE

PLUS 05:25 Súdna sieň 07:15 15
minút. KUCHÁR 08:15 NOVÁ ZÁHRADA 09:40 NA
CHALUPE 10:40 NOVÉ BÝVANIE 13:00 Najkrajšie
bývanie III. 24,25 15:05 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD
17:15 Nočné rande 19:15 Simpsonovci XXVIII. 1/22
19:45 KINOSÁLA 19:55 ŽREBOVANIE 20:10 A-Team:
Posledná misia Americká akčná dobrodružná
kriminálna komédia. MN 12 2010 22:35 Inﬁltrátor 01:25 SVET POD HLAVOU 6 02:30 Vražda ako
maličkosť 03:55 KINOSÁLA 04:10 NOVÁ ZÁHRADA
04:55 NA CHALUPE

PLUS 05:40 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN
06:30 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela 3,4
07:35 Nočné rande 09:45 Dobrodružstvo 12:15
NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 14:05 Dobrodruh
16:10 X-Men: Apokalypsa 19:20 Simpsonovci XXVIII. 2 19:50 ŽREBOVANIE 20:10 Bláznivá dovolenka 22:00 Dobrodružstvo 00:15 NEUVERITEĽNÉ!
Záhady Crissa Angela 3,4 01:15 Dobrodruh 03:00
15 minút. KUCHÁR 03:30 NOVÉ BÝVANIE 04:20
Prvé oddelenie II. 04:40 KINOSÁLA 04:50 Profesionáli VIII. 6,7

RTVS 06:00 Späť k prírode 07:10
Martinka 08:30 Správy RTVS 08:45 Regina 10:00
Horali 11:00 Melodické kontrasty 11:30 Obedníček 12:00 Živá panoráma 13:05 Mystická reč ikon
13:50 Jana Kiselová-Siteková 14:30 Na Boží obraz 15:25 Tvárou v tvár 16:00 Extrémne v horách
16:25 Stvorení pre šport 17:25 Família 18:00 Hľadanie stratených svetov 18:30 Večerníček 19:05
Martinka 19:50 Správy RTVS 20:35 Ako divé husi
21:30 Trochu inak s Adelou 22:35 Egon Schiele
00:25 Správy RTVS „N“ 01:35 Správy - Hírek

RTVS 06:00 Etnograﬁcký atlas
Slovenska 07:00 Polícia 07:25 Stvorení pre šport
08:30 Extrémne v horách 08:55 Genius loci Slovensko 09:25 Retro noviny 09:50 VaT 10:25 Generácia 11:20 Kvarteto 11:45 Európa v obrazoch
12:15 V centre Európy 12:50 Kapura 13:35 Farmárska revue 14:00 Na rybách 14:40 Magazín
Európskej ligy 15:15 Futbal - Fortuna liga 17:45
Hokej - Euro hockey Challenge 21:00 Milan Rastislav Štefánik 22:00 Príbeh služobníčky 23:45 Z
labyrintu sveta do raja duše 00:45 Správy RTVS

RTVS 06:00 Etnograﬁcký atlas 06:30
Extrémne v horách 07:15 Kapura 08:35 Farmárska
revue 09:00 Na rybách 10:00 Slávnostná svätá
omša 12:00 MOTORIZMUS 12:45 Prochorova baba
13:15 Orientácie 13:45 Sviatočný príhovor k Nedeli
Božieho milosrdenstva 14:00 Cyklistika - klasiky
17:30 Športové nádeje 17:55 Poľana 18:30 Večerníček 19:05 Martinka 19:50 Správy RTVS 20:10 Génius
21:05 Fortuna liga - magazín 21:45 Divadlo nás baví
22:00 Pozvánka do divadla 23:10 Stanislav Dusík
23:40 Správy RTVS „N“ 00:30 Sviatočný príhovor
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TIP NA
SOBOTNÝ
VEČER

27.4.2019 20:10

A-TEAM:
POSLEDNÁ MISIA

15
záhrada-zverinec
SPOLOČNOSŤ

Výnimočné osobnosti nášho života
Fórum života už dlho vyznáva
myšlienku úcty k všetkému všetko
živému na zemi, ochrane stromov,
zvierat, vtákov, včiel a človeka nevynímajúc. Jedným z jej symbolov
ešte počas socializmu bol aj známy
lekár, mysliteľ, politik a diplomat,
prvý veľvyslanec SR vo Vatikáne
Anton Neuwirth (1921 – 2004). Na
jeho pamiatku sa Fórum života
rozhodlo každoročne oceňovať
slovenské i zahraničné osobnosti
či organizácie Cenou Antona Neuwirtha.

ná zdravotnícka škola sv. Františka z
Assisi).

Marcel Babál sa zaslúžil o vznik Ústavu lekárskej etiky pri LF UK a venoval sa
nielen ochrane práv nenarodených, ale
aj právam pacientov a zomierajúcich.
Táto jeho láska bezpochyby vyplývala z jeho nežného vzťahu k prírode a k
rodnej dedinke Vlkolíncu. Jeden z jeho
synov pri preberaní ocenenia vyzdvihol matku a manželku, ešte žijúcu pani
Babálovú, ktorá sa celý život venovala
desiatim deťom ako starostlivá vychovávateľka. A Vlkolínec im dnes tak trochu
V minulosti získali cenu napr. Vladi- patrí. Vďaka MUDr. Babálovi sa lekármír Krčméry, Marie Svatošová, Wanda skej etiky ujala mladšia generácia lekáPóltawska, či inštitúcie Hospic Matky rov, ktorým vytvoril dobré podmienky.
Terezy, Inklúzia o.z., Human Life InterAnna Halpine je slovenskej verejnosti
national.
menej známa osobnosť. Svoje pôsobeNajnovší XV. ročník udeľovania sa nie začala ako mladá 21-ročná študentka
niesol v slávnostnom tóne v Zrkadlovej na zasadnutí OSN. Zarazilo ju, že tam v
sieni Primaciálneho paláca a bol spoje- mene mladých vystupovala osoba s veľný s koncertom a meditatívnymi textami mi radikálnymi názormi na potrat a anDaniela Heviera v jeho osobnom poda- tikoncepciu. Vystúpila s pripomienkou,
že veľká časť mladých ľudí má naopak
ní. Cenu Antona Neuwirtha získali:
silný cit pre počatý ľudský život a jeho
Slovenský lekár a priekopník lekár- ochranu. Rozhodla sa založiť medzináskej etiky Marcel Babál in memoriam, rodnú sieť mladých ľudí zdieľajúcich
zakladateľka Svetovej mládežníckej úctu k životu, k tehotnej žene a nenaroaliancie Američanka Anna Halpine a deným deťom. Dnes má jej organizácia
dve slovenské stredné školy pod jednou po 15 rokoch milión členov v 100 krajistrechou v Čadci (Stredná odborná ško- nách sveta. Anna sa venuje programom
la pedagogická sv. Márie Goretti a Stred- zlepšenia zdravia žien a advokácii práva

Veľký krok
pre nevidiacich ľudí v Európe
Po viac ako troch rokoch legislatívneho úsilia zdolal Európsky akt o prístupnosti (EAA) poslednú prekážku.
Rada Európskej únie 9. apríla 2019
uznala dohodu z novembra minulého roku o tomto právnom predpise o
prístupnosti tovarov a služieb, ktorý
predstavuje míľnik v legislatíve EÚ.
Európsky parlament spomínanú dohodu uznal už 13. marca. Znamená to,
že smernicu je v súčasnosti potrebné
transponovať do národnej legislatívy
a európskych noriem. „Dnes sa začína
písať nová kapitola o EAA: implementácia,“ povedal Wolfgang Angermann,
predseda Európskej únie nevidiacich
(EBU). „Je veľmi dôležité, aby všetky
členské štáty EÚ brali túto fázu veľmi
vážne. Musia zabezpečiť, aby sa prostredníctvom EAA naplnil prísľub o prístupnejších tovaroch a službách pre 30
miliónov nevidiacich a slabozrakých
Európanov.“
Členské štáty majú na zapracovanie
väčšiny ustanovení EAA do národnej
legislatívy tri roky. Európska komisia
bude zároveň špecifikovať požiadavky
na prístupnosť a vypracuje normy na
podporu implementácie. ÚNSS bude

s veľkým záujmom sledovať mimoriadne dôležitú implementáciu aktu o prístupnosti na národnej úrovni. „Naše
úsilie pri presadzovaní záujmov nevidiacich a slabozrakých spotrebiteľov sa
postupne pretavuje do činov. Budeme sa
snažiť vstupovať do implementačného
procesu, a pomáhať tak ľuďom so zrakovým postihnutím uplatňovať svoje zákonné práva,“ vyjadril sa predseda Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Branislav Mamojka.
EAA ukladá krajinám EÚ, aby zaručili na európskom trhu širokú paletu
prístupných tovarov a služieb. Patria
medzi ne počítače, smartfóny, automaty
na lístky a odbavenie, routery, televízne
prijímače, bankomaty a bankové služby, bezpečnostná komunikácia, elektronický obchod a televízne aplikácie.
Nesmieme zabúdať ani na elektronické
čítačky a elektronické knihy.
ÚNSS spoločne s Európskou úniou
nevidiacich a Európskym fórom zdravotného postihnutia lobuje za silný a
komplexný akt o prístupnosti už od
roku 2015.

» Zdroj: UNSS

Foto: Fórum života
čas chorým a ľuďom v domovoch sociálnych služieb, programu, ktorý nie
je v školách bežný. Riaditeľka oboch
škôl Renáta Kasmanová sa priznala, že
ocenenie vôbec nečakala, keďže tento
Tretiu cenu A. Neuwirtha získali dve postoj považuje za prirodzene ľudský a
cirkevné školy z Čadce za svoju obetavú samozrejmý.
výchovnú prácu v oblasti ošetrovania
Výnimočné osobností každodenného
chorých a šírenie úcty k ľuďom v krehkej životnej situácii. Študenti a pedagó- života nám nastavujú zrkadlo, či negovia sa nielen pravidelne zúčastňujú pohŕdame životom a či sme pripravení
na charitatívnych dielach, benefičných chrániť ho bez diskriminácie a bez výkampanoach na ochranu života, akci- nimky.
ách Červeného kríža a darovaní krvi,
ale navštevujú a venujú svoj osobný
Mária Raučinová, Fórum života
na život v medzinárodných politických
štruktúrach. Cenu prebrala zástupkyňa
slovenskej sekcie. Aj Slovensko bude
mať mladých ochrancov života.

Tri dni introvertného pohľadu
Poumývané okná nám už oblial dážď,
sused vo výťahu nesie prúty vnukom na
korbáče, zajačiky v obchodných reťazcoch
sa na nás usmievajú už pár týždňov, a áno,
prišli už aj pozdravy – virtuálne do mailov
a reálne do schránok. Veľká noc je tu!
Prepáčte ten komerčný úvod. Ale
pre niektorých sú kresťanské sviatky už
naozaj iba časom konzumného relaxu.
Viem, všetci sme unavení, mladí sa sťažujú
na únavu ešte viac ako starí. Asi preto, že
starší chcú zatajiť svoj vek. Cez Veľkú noc
konečne vypnú. Niektorí odletia na druhú
polovicu zemegule, aby zabudli na problémy. Atmosféra v našej krajine je napätá,
„všetko je zlé“.
A zatiaľ na kríži mlčky visí ten, koho
sme ukrižovali svojou posudzovačnosťou
voči iným. Zľava aj sprava, ako tí dvaja
lotri. Máme ešte nejaké minúty, aby sme
prosili o odpustenie a začali odznova. Lebo
nikto nie je bez viny. Ako sa raz chceme
stretnúť? Štvrtok, piatok, sobota... čas nehrá úlohu, ak je tu úmysel. Odrátajme zlé
od dobrého, vystrime chrbty zohnuté pod
tlakom našich výhovoriek. A zostaňme
chvíľu ticho, nehľadajme hneď pre a proti.
Postojme pri hrobe toho, ktorý túto skúsenosť už prežil. Nechajme sobotné mlčanie
pôsobiť v nás. Ako liek – ako tonikum, alebo skôr antibiotikum?

Nech toto trojdňové introvertné pozastavenie očistí naše smutné pohľady,
aby sme sa zobudili do nedeľného veľkonočného rána. Nie ako do neskutočného
sna, ale do reality posilnení prekonanou
bolesťou a utrpením. Lebo víťazstvom nie
je zabudnúť, odvrátiť pohľad, zastrieť zrak,
ale mať skúsenosť, z ktorej môžeme čerpať
byť lepšími.
Veľká noc je aj o hľadaní seba vo veľkej
množine života. Kde sa nachádzam? Kam
vedú moje cesty? Kmitám len okolo bodu,
alebo som vyrazil po polpriamke? To osobné sa netýka len môjho dneška. Odniekiaľ
som prišiel a niekam odídem. Alebo to
všetko popieram? Potom však nemám
žiadny oporný bod pre svoj význam. Veľká
noc človeku kladie práve tieto otázky, ak si
ju úprimne pripustí k srdcu.
Po tom, ako sme si nakúpili zásoby do
chladničky, vyzdobili domácnosti vajíčkami a zohnali romány na čítanie, to všetko
je, samozrejme, chvályhodné, ale podstata
nie je v tom. Naše pohodlie nás nezasýti.
Zrejme sme to už zacítili. Sme hladní po význame. Lebo ak ho neobjavíme, nenájdeme pádny dôvod „byť slušnými“. Štvrtok,
piatok a sobota sú vzácne chvíle uvažovať,
čo nás spája a čo rozdeľuje. Kiežby nám to
potom pomohlo „vstať z mŕtvych“.

» Mária Raučinová, Fórum života

www.regionpress.sk / pezinsko@regionpress.sk
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dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

85_0286

85-0005

www.konstrukter.sk

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu
0950 301 301
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PRAVIDELNÝ TURNUS.
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10 - 20 €/hod. netto

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177
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ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

info@konstrukter.sk
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saludosro@gmail.com
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OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������
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413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k
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PRÁCA V NEMECKU
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NEMÁTE PRÁCU
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EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PK19-16

rámové
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63-0077

balkóny

